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Høringsuttalelse
STATLIG REGULERINGSPLAN EVENES FLYSTASJON OG LUFTHAVN
Viser til varsel om offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for
Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn, og forlenget høringsfrist for Naturvernforbundet til
9.september.
Bakgrunn for saken og miljøutfordringer oppsummert i søknad
Stortinget har tidligere bestemt at Evenes flystasjon skal ha funksjon som beredskapsbase (QRA) for
noen av de nye F - 35 jagerflyene som Norge har bestilt. Stortinget har også bestemt at fem nye
marine overvåkingsfly skal stasjoneres på Evenes. Forsvarsbygg er tiltakshaver for den utbygging
som må gjennomføres i denne forbindelse. Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg gjennomfører
planprosessen i samråd med Kommunal – og moderniseringsdepartementet.
Arbeidet gjennomføres som en statlig plan prosess etter bestemmelsene i plan - og bygningsloven s
§§ 6.4 og 12.2. Evenes lufthavn og flystasjon er omgitt av verdifulle naturmiljøer og vassdrag.
Omkring Evenes lufthavn er det et eldorado av turområder. Det er i tillegg en svært høy
konsentrasjon av naturtypelokaliteter i det nære influensområdet. Våtmarksområdene ved Evenes
ble fredet i 1997 og innehar internasjonal vernestatus etter at de ble RAMSAR – klassifisert i 2010.
To naturtypelokaliteter berøres direkte med arealbeslag: Brennehaugen, gammel boreal lauvskog
(nordlige treslag) vil bli bygget ned og Laksmyra, rikmyr med stor (nasjonal) verdi vil i noen grad
bygges ned. Boligområder, friluftsliv og økologiske funksjonsområder for fugl berøres av endret
støyregime med økt forstyrrelse, og Ramsar - området ved Kjerkvatnet naturreservat og til dels
Nautå naturreservat (med lokalitetene Langvatn og Svanevatnet) vil bli negativt påvirket.
Avising av banesystem med rullebane, taxebane, flyoppstilling og fly utgjør en vesentlig
miljøutfordring. Det vil også være en utfordring å håndtere potensielt helse- og miljøskadelig
forurensning fra forurenset grunn spesielt under anleggsfasen.

__________________________________________________________________________________________
Post- og besøksadresse: Mariboes gate 8, 0183 Oslo – Tlf. +47 23 10 96 10
e-post: naturvern@naturvern.no – Internett: www.naturvern.no – Bankgiro: 7874.05.56001. Org.nr.: 938-418-837

Etter gjennomsyn av planbeskrivelse og forslag til -bestemmelser vil vi påpeke:
1. For vannmiljøet: bør det være en nullutslippsmål, for eksempel «skal ikke være avrenning eller
utslipp til vannresipienter». I foreliggende planbeskrivelse fremstår det som uklart hva som vil
gjøres her.
2. For nedbygging av verdifull natur: bør det være mulig å avklare i forkant eksakt hvilke lokaliteter
som skal ofres og hvilke som skal skjermes. Ved å bruke beskrivelser som «Åpne
vannforekomster på Laksmyra bør i størst mulig grad unngås å fylle igjen.» kan det for eksempel
stilles spørsmål om hva «størst mulig grad» egentlig innebærer. Ofres natur bør prinsippene i
Naturmangfoldsloven om ansvar for miljøerstatning og -restaurering slå inn.
3. Tilsynsansvaret bør ligge hos Fylkesmann og Miljødirektorat som har erfaring med tilsvarende
prosjekter. Naturvernforbundets erfaring er at det for små kommuneadministrasjoner er svært
vanskelig å på en god måte følge opp miljøkrav for større anleggsprosjekter. Ofte begrenser
kommunen sin rolle seg til å be om en miljøoppfølgingsplan, og så be om en sluttrapport. Alt
imellom overlates da til tiltakshaver og entreprenør. Om det oppstår uheldige situasjoner vil det
da ikke fremkomme før i etterkant. Dette er ikke akseptabelt for et prosjekt av denne skalaen
med potensiell risiko for alvorlig forurensning i svært verdifulle naturtyper og verneområder.

4. Naturvernforbundet er sterkt bekymret for at tidspress og krav fra Storting og Regjering om å
holde kostnadene nede kan føre til at denne utbygginga av Evenes kan gi større negative
konsekvenser for natur og miljø enn det som er beskrevet hittil. Vi ber om å bli holdt orientert
om utviklinga i prosjektet og ønsker en kontaktperson som vi kan forholde oss til.
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